
 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ.  33/2551 

เร่ือง   การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้

(ฉบบัประมวล) 
    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และ 
มาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติั
บางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 
มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจ 
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหนา้ท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
“บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์ 
“ใบแสดงสิทธิ”  หมายความวา่   ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้

ขอ้ 2   ใหบ้ริษทัจดทะเบียนสามารถเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิได ้ 
โดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้ และใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงั 
การอนุญาตดงัต่อไปน้ี 

(1)  ออกใบแสดงสิทธิท่ีมีอายไุม่เกินสองเดือน และก าหนดระยะเวลาใหแ้สดงความจ านง 
ในการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสิทธิคร้ังสุดทา้ยไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าว  เวน้แต่ส านกังาน 
จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  (2) 1  ด าเนินการจดัสรรใบแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยใหผู้ถื้อหุ้นสามารถโอนสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้นั้นให้
บุคคลอ่ืนต่อไปได ้และตอ้งขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิภายในอายขุองใบแสดงสิทธิ 

(3)  ด าเนินการใหมี้ขอ้ก าหนดท่ีชดัแจง้เป็นหนงัสือถึงความผกูพนัของบริษทัจดทะเบียน 
ท่ีจะชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ผูถื้อใบแสดงสิทธิซ่ึงไดใ้ชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้และบริษทัไม่สามารถจดัใหมี้ 
หุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิดงักล่าว และขอ้ก าหนดเร่ืองค่าเสียหายนั้นตอ้งมีผลเป็นจ านวนไม่ต ่ากวา่
ส่วนต่างของราคาตลาดของหุน้ของบริษทัซ่ึงเป็นประเภทเดียวกบัหุน้ท่ีรองรับการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสิทธิ  
กบัราคาท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกใหม่ซ่ึงก าหนดตามใบแสดงสิทธิ 

 
1 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.23/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 
เพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 13 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัเมื่อ 16 กรกฎาคม 2559 
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(4)  ส่งส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีอนุมติัการเพิ่มทุนตาม (2) ส าเนาหนงัสือตาม (3)  
และเอกสารหลกัฐานอ่ืนต่อส านกังาน โดยส่งพร้อมรายงานผลการขายหุน้ท่ีออกใหม่  ทั้งน้ี ตามแนวทาง 
ท่ีส านกังานจดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ 

ขอ้ 3   ในกรณีเป็นการเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตดงักล่าวไดรั้บยกเวน้
ไม่ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดเก่ียวกบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ให้บริษทัเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อ
รองรับใบแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนด   

บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามขอ้ 2 สามารถขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาต
ต่อส านกังาน และหากบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้า่เขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
ส านกังานอาจผอ่นผนัใหบ้ริษทัดงักล่าวไม่ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2  
โดยอาจก าหนดเงื่อนไขให้บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดว้ยก็ได ้
                           (1)  ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนัให ้
ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนของบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตในการปฏิบติั และมีขอ้เทจ็จริงท่ีชัดเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่
เง่ือนไขดงักล่าว ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นกรณีนั้น 

(2)  บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีจะผอ่นผนั  

(3)  บริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็น 
ไปตามเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

  ขอ้ 4 2   การเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิภายใตป้ระกาศน้ี  
หากมีเหตุอนัควรสงสัยในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจสั่งระงบัการเสนอขาย หรือ 
สั่งยกเลิกการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ในส่วนท่ียงัมิไดมี้การจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ 
  (1)  บริษทัจดทะเบียนหรือการเสนอขายหุน้มีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามเง่ือนไข 
ภายหลงัการอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง 
(substance) ของการเสนอขายหุน้นั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัดงักล่าว 
  (2)  การเสนอขายหุน้อาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหุ้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม 
  (4)  การเสนอขายหุน้อาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมหรือความเสียหายต่อผูถื้อหุน้                
โดยรวมของบริษทัจดทะเบียน  
  (5)  ผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจออก
เสียงในวาระท่ีบริษทัจดทะเบียนขอมติออกหุ้นใหม่ท่ีอยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศน้ี 

 
2
 แกไ้ขโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.23/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

เพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 13 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัเมื่อ 16 กรกฎาคม 2559 
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  (6)  การเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่มีลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑอ่ื์น 
ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
  (7)  เหตุเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงอนุมติัใหอ้อกหุน้เสนอขายตามประกาศน้ี ในลกัษณะท่ีก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้  
หรือเป็นการจ ากดัสิทธิในการเขา้ประชุมหรือใชสิ้ทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญั 
  (8)  บริษทัจดทะเบียนมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไข
ภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่หรือจะไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตได้ 
 

  ขอ้ 5 3   ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 23/2559 

  ขอ้ 6   ใหบ้ริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กจ. 62/2547  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ 
เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้ ลงวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547   
ยงัคงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศดงักล่าว และประกาศท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 ขอ้ 7   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  15  ธนัวาคม  พ.ศ. 2551       
  
 
 
 

                                       (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ  
                                                        คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
__________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ :   เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อก าหนดหลกัเกณฑใ์นการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ 
ท่ีออกใหม่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้โดยไดผ้อ่นคลายใหบ้ริษทัสามารถ 
เสนอขายใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดโ้ดยถือวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานแลว้  
โดยก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอและตอ้งขออนุมติัการเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว 
จากผูถื้อหุน้ของบริษทั  จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 

 

 
3
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.23/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ 

เพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 13 มิถุนายน 2559 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัเมื่อ 16 กรกฎาคม 2559 
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สารบัญเชิงอรรถ 

ล าดบั 
ประกาศ 
ณ วนัท่ี 

เลขท่ีประกาศ ช่ือเร่ือง เน้ือหา สถานะ ราชกิจจานุเบกษา 

1 15 ธ.ค. 51 ทจ. 33/2551 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับ 
ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได ้
 

 ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่ 

15 ธ.ค.  2551 เป็นตน้ไป) 

 

2 13 มิ.ย.59 ทจ. 23/2559 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหมเ่พื่อรองรับ 
ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทนุท่ีโอนสิทธิได ้ (ฉบบัท่ี 2) 

1. แกไ้ข (2) ของ ขอ้ 2   
2. แกไ้ขขอ้ 4  
3. ยกเลิกขอ้ 5  
ของประกาศ ทจ.33/2551 

ใชง้าน 
(มีผลใชบ้งัคบัตั้งแต ่ 

16 ก.ค.  2559 เป็นตน้ไป) 

 

 

 


